
 
 

    1 | P a g e
    

กําหนดการฝึกอบรม 
หลกัสูตร “ผู้บรหิารทางการพยาบาล : ยุคใหมข่องการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ” รุน่ที ่1 

วันที ่27 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 – 18.00 น. 
ณ ห้องประชมุ สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวัดอุดรธาน ี

     
วันเสารท์ี ่27 พฤษภาคม 2560 วันอาทติยท์ี่ 28 พฤษภาคม 2560 

เวลา 09.00 - 12.00 น.   
วชิา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 
โดย อาจารย์วาสนา ต้องใจ 
 

เวลา 09.00 - 12.00 น.   
วชิา ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล 
  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 

 
เวลา 13.00 - 17.00 น.   
วิชา นโยบายสุขภาพและการนําจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงาน 
 
 
โดย นายแพทยพ์ิษณ ุขนัตพิงษ ์

 

เวลา 13.00 – 17.00 น.   
วชิา กระบวนทัศน์ใหม่ทางสุขภาพกับการจัดบริการพยาบาล 

ท่ีมีคุณภาพ        
 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
 

 
 

วันเสารท์ี ่3 มิถนุายน 2560 วันอาทติยท์ี่ 4 มิถุนายน 2560 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
วชิา คุณลักษณะ แนวคิด หลักการของภาวะผู้นํา 

 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
 

เวลา 09.00 - 12.00 น.  
วชิา การให้คําปรึกษาแบบมืออาชีพของผู้บริหารทางการพยาบาล  

 
โดย ดร.จติรา ดษุฎีเมธา 

 
เวลา 13.00 - 17.00 น. 
วชิา การตัดสินใจและกระบวนการแก้ปัญหาของผู้นํา 

ทางการพยาบาล / การจัดการความขัดแย้ง 
 
โดย      ดร.สมสมัย สธุีรศานต ์

 

เวลา 13.00 – 17.00 น. 
วชิา แนวคิด หลักการ การนิเทศงานการพยาบาลแนวใหม่ 

และการนิเทศทางคลินิก 
 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
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วันเสารท์ี ่17 มิถนุายน 2560 วันอาทติยท์ี่ 18 มิถนุายน 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   
วชิา พยาบาลผู้จัดการรายกรณีและการวางแผนการจาํหน่าย 

กับการลดจํานวนวันนอน 
 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนัเพญ็ ภญิโญภาสกลุ 
 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
วชิา นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการบริหารงาน 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 
 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 
วชิา การมอบหมายงานทางการพยาบาล  

 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
 

เวลา 13.00 - 17.00 น. 
วชิา จริยธรรมและกฎหมายกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล 
 
โดย อาจารย์ประภสัสร พงศพ์นัธุพ์ศิาล 

 
เวลา 14.00 - 16.00 น. 
วชิา การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
 
เวลา 16.00 - 18.00 น.  
วชิา การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในยุคประชาคมอาเซียน 
 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 
 

 
 
 
 

วันเสารท์ี ่10 มิถนุายน 2560 วันอาทติยท์ี่ 11 มิถนุายน 2560 
เวลา 09.00 - 17.00 น. 
วชิา การสื่อสารเพื่อการนิเทศและการบริการท่ีมีคุณภาพ /  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของบุคลากร 
  
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.นภิา แก้วศรงีาม 
 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
วชิา บทบาทและทักษะของผู้บริหารในการบริหารคุณภาพ 

การพยาบาล 
 
โดย อาจารย์เรวด ีศรินิคร 

 
เวลา 13.00 - 18.00 น.  
วชิา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเชื่อม่ัน 

 
 โดย อาจารย์ปาระมติา พกิุลสวสัดิ ์
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วันเสารท์ี ่24 มิถนุายน 2560 วันอาทติยท์ี่ 25 มิถนุายน 2560 
เวลา 09.00 - 17.00 น.   
วชิา การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

และการจัดอัตรากําลังทางการพยาบาล Productivity / 
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล 

 
โดย อาจารย์ดษุฎ ีทองปุย 
 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
วชิา Evidence base in leadership 

 
 
 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 
 
เวลา 13.00 – 17.00 น. 
วชิา เศรษฐศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล/การวิเคราะห์ต้นทุน 

 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 

 
 
 

วันเสารท์ี ่1 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
วชิา การจัดทําแผนกลยุทธ์ของกลุ่มการพยาบาล 
 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วชิา การเขียนโครงการ 
 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 
 
เวลา 16.00 – 18.00 น. 
วชิา การเขียนโครงการ (ต่อ) 
 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
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วนัอาทติยท์ี่ 2 กรกฎาคม 2560 วันจนัทรท์ี ่3 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ออกเดินทางศึกษาดูงาน 
 

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 

 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล 

 

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 

 

วันองัคารที ่4 กรกฎาคม 2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล 

 

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 

 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล 

 

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 

 

วันพฤหัสบดีที ่6 กรกฎาคม 2560 วนัศกุร์ที ่7 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล 

 

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 

 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล 

 

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 

 

วันเสารท์ี ่8 กรกฎาคม 2560 วันอาทติยท์ี่ 9 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานและเตรียมการนําเสนอ 
 

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 

 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา เดินทางกลับ 
  
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 
 

 

 

วันเสารท์ี ่15 กรกฎาคม 2560 วันอาทติยท์ี่ 16 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
วชิา การพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลท่ีทําได้จริง  

 
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทยจ์ิรตุม์ ศรรีัตนบลัล ์
 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
วชิา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
โดย แพทย์หญงิณภัทร สิทธศิกัดิ ์

 
เวลา 13.00 - 17.00 น. 
วชิา กฎหมายกับวิชาชีพพยาบาล 
  
โดย ศาสตราจารยแ์สวง บญุเฉลิมวิภาส 
 

เวลา 13.00 – 18.00 น.  
วชิา การจัดทําแผนงาน/โครงการและนําเสนอ 
 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 
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วันเสารท์ี ่22 กรกฎาคม 2560 วันอาทติยท์ี่ 23 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 - 12.00 น.   
วชิา การทํางานร่วมกันอย่างทรงพลัง 

 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจติต ์
 

เวลา 09.00 - 17.00 น.   
วชิา ผู้นําเปี่ยมประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารการพยาบาลยุคใหม่ 

 

โดย ดร.รฐั ธนาดิเรก 
 
 เวลา 13.00 – 17.00 น.  

วชิา Thailand 4.0 กับการพยาบาล 
 

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
 

 
วันจนัทรท์ี ่24 กรกฎาคม 2560 วันองัคารที ่25 กรกฎาคม 2560 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ฝึกปฏิบัติการบริหาร ณ โรงพยาบาลต้นสังกัด    
 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ฝึกปฏิบัติการบริหาร ณ โรงพยาบาลต้นสังกัด    
 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 วันพฤหัสบดีที ่27 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ฝึกปฏิบัติการบริหาร ณ โรงพยาบาลต้นสังกัด    
 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ฝึกปฏิบัติการบริหาร ณ โรงพยาบาลต้นสังกัด    
 

วันศกุร์ที ่28 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วชิา ฝึกปฏิบัติการบริหาร ณ โรงพยาบาลต้นสังกัด    
 

 

 

 

วันเสารท์ี ่29 กรกฎาคม 2560 วันอาทติยท์ี่ 30 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   
วชิา การนําเสนอโครงการ 
 

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 
 

เวลา 09.00 - 12.00 น.   
วชิา สรุป-อภิปราย การศึกษาดูงานในต่างจังหวัด 
 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 
 

เวลา 13.00 – 17.00 น.   
วชิา การนําเสนอโครงการ 
 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา 
 

เวลา 13.00 - 17.00 น.   
วชิา สรุป-อภิปราย การศึกษาดูงานในต่างจังหวัด 
 
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุณิี ววิฒันว์านชิ 

 

วันจนัทรท์ี ่31 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

พิธมีอบวุฒบิตัรและปดิโครงการฝกึอบรม   
 

หมายเหต ุ
10.30 - 10.45  :  พักรับประทานอาหารวา่ง 
12.00 - 13.00  :  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
14.30 - 14.45  :  พักรับประทานอาหารวา่ง 

 


